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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bobrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111838800000, ul. 27, 87327
Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 495-18-24, e-mail
bobrowo@samorzad.org.pl, faks 056 495-18-10.
Adres strony internetowej (url): www.bobrowo.bip.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego
ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym o następujących minimalnych parametrach i
wyposażeniu: 1.ciągnik fabrycznie nowy, maksymalna ilość przepracowanych motogodzin 50 mtg, rok produkcji 2017 lub 2018 ,2.silnik 4 cylindrowy z turbodoładowaniem o mocy 100
- 110 KM, 3.koła przednie i tylne na pełnych felgach,4.obciążniki kół tylnych 2 x 150 kg,
5.tylny TUZ o udźwigu 3500 - 4500 kg, 6.przedni TUZ o udźwigu 2500 kg,7. skrzynia
biegów 12/12 , 8.napęd 4x4, 9.tylny WOM 540/540E,10.układ hydrauliczny:3 pary wyjść, w
tym jedna do przedniego TUZ, przepływ 51/70 l/min, 11.rewers hydrauliczny, 12.zaczep
drogowy,13. zaczep dolny listwa,14. ładowacz czołowy (zamontowany na ciągniku) :łyżka
materiałów sypkich o szer. roboczej 2000 - 2300 mm, udźwig 1500 – 1800 kg, wysokość
podnoszenia 3400 - 3800 mm, zintegrowany drążek sterujący ładowaczem,15.widły
przesuwne do palet, 16.układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, 17.kabina
dwuosobowa z klimatyzacją, instalacją radiową i radiem z CD,18. fotel kierowcy z pasem
bezpieczeństwa, 19.siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa, 20.rejestracja ciągnika na 2
osoby. 21.wyposażony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami
przyczepy,22.uchylane okna boczne i tylne,23.lusterko wewnętrzne i lusterka
zewnętrzne,24.wycieraczki szyby przedniej i tylnej,25.reflektory robocze (2 x przód, 2 x
tył),26.ciągnik wyposażony w lampę błyskowa ostrzegawczą (tzw. kogut) 27.tablica
wyróżniająca pojazd wolno poruszający(trójkąt ostrzegawczy) gaśnica, 28. 2 gniazda
elektryczne 12V zewnętrzne przy przednim TUZ do zamontowania pługa odśnieżnego.
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:1.okres gwarancji minimum 12
miesięcy bez limitu motogodzin, 2.stacjonarny serwis wykonawcy w odległości nie większej
jak 50 km od siedziby zamawiającego, 3.bezpłatne przeglądy gwarancyjne w miejscu
garażowania ciągnika,4.bezpłatnenaprawy gwarancyjne w miejscu garażowania ciągnika (lub
w miejscu wybranym przez wykonawcę - wówczas transport kosztem i staraniem
wykonawcy) w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy
termin naprawy będzie dłuższy wówczas wykonawca musi bezpłatnie zapewnić ciągnik
zastępczy o parametrach i wyposażeniu nie gorszych jak wynikające z niniejszej SIWZ,
5.bezpłatne dostarczenie ciągnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie

Gminy Bobrowo wraz z przeszkoleniem operatora, 6. dostarczony ciągnik musi być
wyposażony w następujące dokumenty: świadectwo homologacji na terenie RP, gwarancję,
instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych, książkę serwisową,
dokumenty pozwalające na zarejestrowanie i dopuszczenie do ruchu.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie
nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym o następujących parametrach i
wyposażeniu: 1.ciągnik fabrycznie nowy, maksymalna ilość przepracowanych motogodzin 50 mtg, rok produkcji 2017 lub 2018 ,2.silnik 4 cylindrowy z turbodoładowaniem o mocy 100
- 110 KM, 3.koła przednie i tylne na pełnychfelgach,4.obciążniki kół tylnych minimum 2 x
150 kg, 5.tylny TUZ o udźwigu minimum 3500 kg, 6.przedni TUZ o udźwigu minimum 2500
kg,7. skrzynia biegów minimum 12/12 , 8.napęd 4x4, 9.tylny WOM minimum
540/540E,10.układ hydrauliczny: minimum 3 pary wyjść, w tym jedna do przedniego TUZ,
przepływ minimum51/70 l/min, 11.rewers hydrauliczny, 12.zaczep drogowy,13. zaczep dolny
listwa,14. ładowacz czołowy (zamontowany na ciągniku) :łyżka materiałów sypkich o szer.
roboczej minimum 2000 mm, udźwig minimum 1500 kg, wysokość podnoszenia minimum
3400 mm ,zintegrowany drążek sterujący ładowaczem,15. widły przesuwne do palet, 16.układ
kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, 17.kabina dwuosobowa z klimatyzacją,
instalacją radiową i radiem z CD,18. fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa, 19.siedzenie
pasażera z pasem bezpieczeństwa, 20.rejestracja ciągnika na 2 osoby. 21.wyposażony w układ
pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy,22.uchylane okna boczne i
tylne,23.lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne,24.wycieraczki szyby przedniej i
tylnej,25.reflektory robocze minimum (2 x przód, 2 x tył),26.ciągnik wyposażony w lampę
błyskowa ostrzegawczą (tzw. kogut) 27.tablica wyróżniająca pojazd wolno
poruszający(trójkąt ostrzegawczy) gaśnica, 28. minimum 2 gniazda elektryczne 12V
zewnętrzne przy przednim TUZ do zamontowania pługa odśnieżnego. Pozostałe wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia:1.okres gwarancji minimum 12 miesięcy bez limitu
motogodzin,2.stacjonarny serwis wykonawcy w odległości nie większej jak 50 km od
siedziby zamawiającego, 3.bezpłatne przeglądy gwarancyjne w miejscu garażowania
ciągnika,4.bezpłatne naprawy gwarancyjne w miejscu garażowania ciągnika (lub w miejscu
wybranym przez wykonawcę - wówczas transport kosztem i staraniem wykonawcy) w
terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy termin naprawy
będzie dłuższy wówczas wykonawca musi bezpłatnie zapewnić ciągnik zastępczy o
parametrach i wyposażeniu nie gorszych jak wynikające z niniejszej SIWZ, 5.bezpłatne
dostarczenie ciągnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy
Bobrowo wraz z przeszkoleniem operatora, 6. dostarczony ciągnik musi być wyposażony w
następujące dokumenty: świadectwo homologacji na terenie RP, gwarancję, instrukcję obsługi
w języku polskim, katalog części zamiennych, książkę serwisową, dokumenty pozwalające na
zarejestrowanie i dopuszczenie do ruchu.
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